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Strokeföreningen Stockholms läns årsmöte 
Protokoll fört vid årsmöte den 9 april 2015 

 
 

§ 1 
Årsmötets öppnande 

Ordförande Håkan Mandahl önskade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

Parentation  
 

 
§ 2 

Fastställande av röstlängd 
Antal röstberättigande var: 12 stycken 

 
§ 3 

Årsmötets behöriga sammankallande 
Mötet beslutade att: godkänna årsmötets behöriga sammankallande, men materialet borde  
   ha skickats ut tidigare, eller lagts ut på hemsidan. 

 
§ 4 

Val av presidium 
a. Årsmötets ordförande: P-O Lindahl valdes till mötesordförande. 
b. Årsmötessekreterare: Gill Wingbo valdes till mötessekreterare. 

 
 § 5 
 Val av: 
Två protokolljusterare: Anders Tillgren och Carina Barvéll valdes till protokolljusterare tillika 
rösträknare. 

 
 § 6 

Fastställande av dag- och arbetsordning 
Mötet beslutade att: godkänna dag- och arbetsordning 

 
§ 7 

Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser 
Mötet beslutade att godkänna: verksamhets- och ekonomiska berättelse. Justering Annelie 
Torsfeldt-Heikenborn borde finnas med på sid 1 som styrelsemedlem. 

 
§ 8 

Revisorernas berättelse 
Revisor Elin Göthlin gick igenom revisionsberättelsen muntligt då det saknas en underskrift.  
P-O Lindahl läste upp förtroendevald revisor Mehrdad Sahba rapport då denne inte var på plats. 
Anmärkning fanns om att attestförfarandet var bristfälligt. Det har åtgärdats under våren 
Mötet beslutade att: godkänna revisorernas berättelse och att lägg den till handlingarna. 
Anita Hansson kom på denna punkt. 

 
§ 9 

Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att: ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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§ 10 
Förslag från styrelsen 

Inger Cederblad-Vestlund berättade att budgeten för 2015 förväntas bli 1.960 tusen kronor och 
önskemål finns att få ökat bidrag från landstinget och om att öka aktiviteterna för medlemmarna. 
Fortsätta med jourtelefon. Håkan Mandahl berättade bla. om att styrelsen ska medverka till 
organisations-förändringar mellan lokalföreningarna och stötta det samma. 

 
§ 11 

Behandling av motioner 
Vilande motion om stadgeändring från Anders Tillgren Södertörn, överflyttades till 
Strokeriksförbundet förra årsmötet, men har nu lämnats tillbaka och det 
Beslutades att den nya styrelsen jobbar vidare med frågan 

 
§ 12 

Fastställande av medlemsavgifter 
Bestäms på förbundets kongress i juni 2016. 

 
§ 13  

Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen 
Mötet beslutade att: sju ledamöter plus två ersättare är lagom i styrelsen. 

 
§ 14 

Val av ordförande 
Mötet beslutade att välja: Håkan Mandahl på 1 år 

  
 § 15 
 Val av kassör 

Valberedningen har inte hittat någon kassör 
Mötet beslutade att utse Kerstin Tärnholm på 2 år med hjälp av Inger Cederblad-Vestlund 

  
 § 16 
 Val av ledamöter på 2 år 

Mötet beslutade att välja: Lennart Håvestam City 
 
Mötet beslutade att välja ledamöter på 1 år fyllnadsval 
 Magnus Sjöblom, Yvonne Berg och Annelie Torsfeldt-Heikenborn 

  
 § 17 

Val av ersättare på 1 år 
Mötet beslutade att välja: Åsa Nelander och Inger Cederblad-Vestlund 
  

§ 18 
Val av två revisorer på 1 år 

Mötet beslutade att välja: PWC, Elin Götling och Mehrdad Sahba förtroendevald 
 

§ 19 
Val av en revisorsersättare på 1 år 

Mötet beslutade att välja: PWC, och Britt Warnehed förtroendevald  
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§ 20 

Val av ombud och ersättare till förbundskongressen 
Punkten utgår då det inte är någon kongress i år. 

 
§ 21 

Val av ombud och ersättare till representantskapet de år förbundskongressen hålls 
Mötet beslutade att välja: ordförande Håkan Mandahl 

 
§ 22 

 Beslut om antal ombud till nästa årsmöte i länsföreningen 
Mötet beslöt att göra samma som i år 
  

§ 23 
Val av minst tre ledamöter till valberedningen på 1 år varav en sammankallande 

Mötet beslutade att: Styrelsen får i uppdrag att agera valberedning och se till att det till nästa 
årsmöte finns namnförslag till en valberedning.  
 

§ 24 
Årsmötets avslutande 

Håkan Mandahl avslutade mötet. Avtackning med blommor till avgående ersättare och 
ledamöter och mötesordförande och sekreterare. 
 

 

Vid protokollet:  

 

 

Gill Wingbo, mötessekreterare                P-O Lindahl, mötesordförande 

 

Justeras: 

 

 

 

Anders Tillgren     Carina Barvéll 


